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A Comissão Política criou ainda o 
Gabinete Central de preparação das 
eleições, chefiado pelo Secretário-Geral 
da FRELIMO, Roque Silva Samuel.

A Comissão Política orientou ainda a 
movimentação das chefias das Brigadas 
Centrais de Assistência às Províncias, num 
acto inserido na preparação das eleições 
presidenciais, legislativas e provinciais, 
agendadas para 15 de Outubro de 2019 
próximo.

Por via desta orientação, as Brigadas 
Centrais passam a ser dir igidas pelas 
seguintes figuras: Cidade de Maputo – 
Esperança Bias e Bruno Morgado; Província 
de Maputo – Carmelita Namashulua; Gaza 
– Conceita Sortane e Arlindo Chilundo; 
Inhambane – Alcinda de Abreu e Chakil 
Abubacar; Sofala – Sérgio Pantie e 
Celmira da Silva; Manica – Fil ipe Paúnde 
e Leonor das Neves; Tete – Luísa Diogo 
e Eduardo Mariano Abdula; Zambézia – 
Basíl io Monteiro; Nampula – Margarida 
Talapa e Carlos Mesquita; Cabo Delgado 
– Eduardo Mulémbuè e Cidália Chaúque; 
Niassa – Aires Ali e Atanásio M´Tumuke.

De referir que Manuel Tomé, que liderava 
a brigada central da Zambézia, passa 
a chefiar a Mobilização e Comunicação, 
tendo como adjunto Caifadine Manasse, 
porta-voz da FRELIMO.
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Filipe Nyusi 
transformou 
desafios em 

oportunidades

Os quatro anos de mandato 
do Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi foram 
marcados por enormes 

desafios para a solução dos principais 
problemas que o país enfrentava, 
nomeadamente o conflito armado e a 
crise económica. 
Para isso, o Chefe do Estado teve 
de recorrer a algumas das suas 
características particulares, como 
coragem, astúcia e humildade, para, 
junto dos seus concidadãos e parceiros 
internacionais, trazer soluções que 
fossem ao encontro das expectativas 
de todos os moçambicanos.
O resultado desse trabalho do 
Presidente Nyusi, é bem visível, com 
a transformação de desafios em 
oportunidades com vista a melhorar 
a agricultura, restabelecer a paz 

efectiva no país, incentivar os 
investidores nacionais e estrangeiros 
a investirem no país e estabilizar a 
economia nacional.
Nestes 4 anos houve melhorias 
no sistema de transportes com 
a aquisição e distribuição de 
autocarros nas grandes cidades. 
O Presidente Filipe Nyusi deu 
prosseguimento a  conclusão dos 
grandes projectos iniciados na 
anterior governação, como são os 
casos da ponte Maputo-KaKembe, 
Estrada Circular de Maputo, ligação 
Lichinga-Cuamba, no Niassa, entre 
outros.
Na área económica, o Presidente 
da República Filipe Jacinto Nyusi 
conduziu o seu executivo a estimular 
o empresariado nacional a auto-
superar-se e a ultrapassar os efeitos 
negativos da crise económica que 
afectava o país.
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Presidente Nyusi 
espera mior 

eficiência no 
trabalho

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, 
inaugurou recentemente 
o edifício do Ministério 

da Agricultura e Segurança 
Alimentar. Trata-se de um edifício 
construído após o incêndio havido 
em 2007 que danificou a antiga 
infra-estrutura.
Com o novo edifício, o Chefe do 
Estado espera maior eficiência 
no trabalho e autossuficiência na 
produção do país. 
Num investimento de 92.5 milhões 
de dólares financiados pelo 
Governo, foi erguido este edifício 

onde deverá voltar a funcionar o 
Ministério da Agricultura. Depois 
do incêndio de 2007 teve que 
ser demolido o antigo edifício, 
isso em 2014, e em Maio de 2015 
arrancavam as novas obras.
O Presidente Filipe Nyusi foi chamado 
a inaugurar o edifício e mesmo 
antes de cortar a fita que simboliza 
o acto, recebeu explicações 
sobre as características do 
edifício. Conheceu de perto os 
compartimentos e veio depois a 
parte das intervenções. E porque 
o investimento feito poderia ter 
sido aplicado em outras áreas, 
o estadista defende maior 
conservação do edifício.
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FRELIMO 
organiza ciclo 

de debates 
píblicos

A 
FRELIMO lançou recentemente, na 
cidade de Maputo, um ciclo de 
debates públicos sobre o Papel 
da Educação na Construção 

da Cidadania e da Unidade Nacional, 
uma iniciativa que se enquadra no 
plano de acção do Partido, visando 
a implementação das decisões do 11º 
Congresso.
A FRELIMO considera a educação um 
meio de para a afirmação e integração 
dos indivíduos na vida social, 
económica, política e cultural, onde 
todos participam na promoção da paz, 
unidade nacional e do desenvolvimento.
Estes debates acontecem num ano 
declarado Ano Eduardo Mondlane, 
como forma de exaltar o legado do 
Arquitecto da Unidade Nacional, por 
ocasião da passagem dos 50 anos da 
sua morte.

A FRELIMO pretende com esta 
iniciativa consolidar o seu papel 
de vanguarda na liderança do 
desenvolvimento económico e 
sustentável de Moçambique, dando 
maior abertura para a multiplicidade 
de ideias, incentivando o engajamento 
de todos os actores da sociedade no 
progresso do país.
O papel da educação na construção 
da cidadania e da unidade nacional 
torna-se mais relevante numa altura em 
que o país atravessa um período de 
mudanças profundas caracterizadas 
pelo rápido crescimento da 
população, maioritariamente jovem. 
Este crescimento populacional é 
acompanhado pela expansão do 
ensino à todos os níveis, alargamento 
do acesso  às Tecnologias de 
Informação e Comunicação e rápida 
circulação de informação, nas cidades 
bem como no campo.
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Marringue está com a 
FRELIMO nas próximas 

eleições 

A 
promessa veio expresso na mensagem 
da população daquele distrito e 
foi proferido num comício orientado 
pelo Primeiro Secretário Provincial da 

FRELIMO em Sofala, Jaime Neto.
Na mensagem a população de Marringue 
explicou que a promessa surge na sequência do 
cumprimento da promessa do Chefe do Estado, 
Filipe Nyusi, em restaurar a Paz, a quando 
da sua investidura no ano 2014, facto que 
está concretizado, em resultado dos esforços 
desenvolvidos do Presidente da República.
Por esta razão os nativos de Marringue 
prometem depositar o seu voto para a FRELIMO 
nos pleitos eleitorais de Outubro próximo, com 
vista a assistir a continuidade das acções 
em curso que tendem a melhorar a vida dos 
moçambicanos, que são caracterizados pelas 
construções de mais vias de acessos, hospitais, 
escolas, extensão da corrente eléctrica da rede 

nacional, entre outras acções.
“Nós a população de Marringue, prometemos 
votar na FRELIMO nas eleições gerais de 
Outubro próximo, com vista a continuar a 
assistir o desenvolvimento económico e social 
do país”. Queremos igualmente aproveitar a 
ocasião para pedir a construção de uma 
Escola Secundaria aqui em Nhamapaza” 
pediu a população de Marringue 
Entretanto, o Primeiro Secretário Provincial 
da Frelimo em Sofala, Jaime Neto, apelou a 
população do distrito de Maringue a aderir 
o processo de recensseamento eleitoral 
que arranca em Abril próximo no país para 
garantir a vitória do seu partido.
“Acompanhamos atentamente a vossa 
promessa, estamos muito lisonjeados por isso, 
pois, estes pronunciamentos nos encorajam a 
continuarmos firme no desenvolvimento das 
nossas actividades. Para materialização 
da vossa promessa devem aderir de forma 
massiva ao processo de recenseamento 
eleitoral”, apelou, Jaime Neto.
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Tunzine garante 
servir fielmentes 

aos munícipes 
de Vilankulo

O 
novo Presidente da autarquia 
de Vilankulo, William Tunzine, 
disse estar preparado para 
servir  fielmente aos munícipes, 

sem distinção de cor, raça e muito menos 
filiação partidária.
Tuzine recebeu as chaves daquela 
autarquia das mãos do seu antecessor 
Abílio Machado que dirigiu o conselho 
municipal durante um mandato. Na ocasião 
William Tunzine, agradeceu aos munícipes 
pelo voto emprestado no programa da 
FRELIMO rumo ao desenvolvimento de 
Vilankulo.
“Aceitei este desafio do meu Partido 
FRELIMO e aqui estou para cumprir 
com brio e zelo para o bem dos nossos 
munícipes”, explicou William Tunzine.
O novo Presidente do Conselho 
Autárquico de Vilankulo elegeu como 
áreas prioritárias o turismo, vias de 

acesso, educação, consolidação da 
paz, unidade nacional, combate a 
corrupção, assim como continuar com a 
cooperação internacional.
“Queremos pensar diferente, ver com 
olhos de desenvolvimento, criarmos mais 
oportunidades de emprego para a nossa 
juventude, no crescimento económico 
iremos envidar esforços para atrair 
mais investidores, apoiar aos jovens e 
investidores com iniciativas próprias 
assim como fazer de Vilankulo o melhor 
lugar para viver, não só por um dia mas 
para todo sempre e fazer desta Vila 
em centro de turismo por excelência”, 
finalizou William Tunzine.
Na mesma cerimónia tomaram posse 
os membros da Assembleia municipal, 
tendo sido eleito Justino Maculuve 
para o cargo de Presidente da da 
Assembleia do Conselho Autarquico, 
Balbina Ngulele como Vice-Presidente e 
Zeferino Singo que ocupa o cargo de 
Secretário.
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FRELIMO apela população 
para recenseamento 

eleitoral

O 
Primeiro Secretário Provincial 
da FRELIMO em Cabo Delgado, 
José Elias Kalime desafiou 
recentemente aos membros e 

simpatizantes do partido, a envolverem 
se na mobilização da população para 
afluir aos postos de recenseamento 
eleitoral que arranca a 01 de Abril.
Kalime falava na Terceira Sessão 
Ordenaria do Comité Provincial 
realizado há dias, disse que só com a 
participação da população com idade 
eleitoral em massa no recenseamento, o 
processo pode ser coroado de sucesso.
José Kalime manifestou o sentimento 
de solidariedade para com as famílias 
vítimas de ataques de homens armados 

desconhecidos, que aterrorizam as 
populações de alguns distritos das 
regiões centro e norte da província.
O Primeiro Secretário Provincial da 
FRELIMO em Cabo Delgado, disse 
que há necessidade de melhorar o 
trabalho nas células e estar sempre 
em contacto com as comunidades.
Num outro desenvolvimento, José Kalime 
desafiou os órgãos da FRELIMO, ao 
nível da província de Cabo Delgado 
a continuarem a liderar os processos 
sociais no seio das comunidades, 
como forma de consolidar a génese 
do Partido, que é de servir sempre 
os interesses do povo, promovendo o 
espírito da cultura de trabalho, união, 
amizade e  solidariedade.
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